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Mettisentien tiekunnan vuosikokous 2018 
Aika:	 Lauantai 28.4.2018 klo 13.00–

Paikka:	 Kari Jokinen, Mettisentie 254, Nokia

Läsnä:	 

Valtakirjalla edustettuna:


1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
• Hoitokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ja sihteeriksi valittiin

• Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin


2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


3. Tuloslaskelma, tilit ja toiminta vuodelta 2017 
• Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto

• Todettiin yhteenveto vuoden 2017 taloudesta

• Todettiin yhteenveto vuoden 2017 toiminnasta


4. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
• Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2017 tileistä ja toiminnasta


5. Kertaluontoiset ylläpitotyöt ja kalusto 
• Lanasta on unohduksen takia jäänyt suorittamatta vuonna 2017 erä 3/4 

suuruudeltaan 525 euroa. Hoitokunta esittää, että molemmat erät maksetaan 
vuonna 2018, eli yhteensä 1050 euroa.


• Hiekoittimen lunastaisesta tiekunnalle keskustellaan ja päätetään kohdassa 9


6. Yksikköjen tarkastus ja yksikön arvo 
• Tonnikilometrin arvo on 0,074 €

• Perusmaksu on 7 €

• hoitokunta esittää yksikön arvon ja perusmaksun pitämistä ennallaan

• Yhteystietojen muutoksia?

• Yksiköiden muutoksia?

• Siltamaksuista keskustellaan kohdassa 12 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7. Kulukorvaukset 
• Konetyötunnin kulukorvaus on 18 €/h. Koneetonta työtä ei korvata

• Hallintotyön korvaus on 10 €/h.

• Esitetään, että kulukorvaukset pidetään ennallaan


8. Toiminnan suunnittelu 2017-2018 
• Tien kunnossapito hoidetaan edeltävien vuosien tapaan tarpeen mukaan alla 

olevan listan mukaisesti.

• Kulutuskerroksen huolto


• Sorastus

• Lanaus

• Pintakivien poisto


• Pölynsidonta

• Niitto

• Reunapalteiden poistoa

• Aurausviitat

• Talvikunnossapito

• Uusitaan jäätyviä/rikkoutuneita rumpuja

• Vakuutukset pidetään voimassa


• Aurausviittoja on hakittava lisää.


9. Talvikunnossapito 
• Todetaan 2017 vuosikokouksen päätöksen mukaan , että hoitokunta on 

selvittänyt eri vaihtoehtoja ja on hankittu mekaanisesti toimiva Japa- levitin 
koekäyttöön arvoltaan 350 euroa. Hiekoitin soveltuu pistemmäiseen 
liukkaudentorjuntaan.


• Hoitokunta esittää hiekoittimen lunastamista tiekunnalle. Lisäksi koko tien 
pituudella tehtävä liukkauden torjunta esitetään ulkoistettavaksi, mikäli 
Nokian kaupunki ei siitä huolehdi. 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10. Hoitokunnan valinta 
• Hoitokunta on valittu kaudelle 2015–2019 ja ko. henkilöt jatkavat

• Hoitokunta


• Erkki Etelä-Aho

• Harri Tuominen

• Kari Jokinen

• Seppo Kauppila

• Terho Lähteenmäki

• Raimo Suni

• Ville Kinkki

• Markku Laine


11. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018. 
• Toiminnantarkastajaksi valittiin


12. Vienolan sillan kunnostaminen 
• Käydään lävitse siltahankkeen tämän hetkinen tila ja tulevaisuuden 

toimenpiteet

• Tiekunnan Lainan hankinta

• Siltahankkeen omavastuuosuuden jakamisen periaatteet


13. Muut asiat 
• Säästöpankki nostanut palvelumaksujaan

• Uusi tietosuoja asetus ja sen vaikutus nettisivuihin. 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14. Kokouksen päätös 
• Puheenjohtaja päätti kokouksen 


Kokouksen puolesta


___________________________________	 ___________________________________

, puheenjohtaja	 	 	 , sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 28.4.2018 ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi.


___________________________________	 ___________________________________


pöytäkirjantarkastaja		 	 pöytäkirjantarkastaja
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